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 التاسعةحتوى المحاضرة م

 

 ( :م908ــ800/هـ296ــ184) األغالبة إمارة ــ
 : نشوؤها

 اسهمت التي تميم قبيلة من عربي وهو.  التميمي خفاجة بن عقال بن سالم بن األغلب الى األغالبة ينتسب    
 الخراساني مسلم أبي اصحاب من سالم بن األغلب وكان ، العباسية الخالفة وقيام األموية الخالفة على القضاء في

 . رجاله اشجع ومن
 ، عذارى  ابن ويذكر ، أبيه وفاة بعد مصر الى رحل الذي األغلب بن إبراهيم هو األغلبية اإلمارة مؤسس إن  

: عنه قال الذي( م795/هـ175ت) مصر فقيه ، سعد بن الليث تالمذة أحد كان إذ مصر فقهاء على تتلمذ أنه
 ذاك يوم بمصر ألمت التي الفتن له ترق  لم الذين مصر جند بين البارز الجندي ذلك وهو" . شأن الفتى لهذا ليكونن"

 هرثمة أفريقية والي ورضاء أهلها ود كسب أن بعد عليها سيطر إذ ، أفريقية في الزاب منطقة الى رجاله مع فغادرها
 . الزاب والية على رسميا   أقره حتى بالهدايا أتحفه الذي أعين بن

 دون  يحول بأن كفيال   كان أعين بن هرثمة وجود أن غير ، أفريقية والية كانت إبراهيم مطامع أن ويبدو    
 العكي آزر لذلك ، العباسية الخالفة وتأييده بمساندته مقترنة أفريقية تولي في أهدافه وكانت.  المطامع هذه تحقيق

 .  القيروانيين سخط من الرغم على الوالية استعاد حتى الجند عليه ثار حين
 واليا   العكي مقاتل بن محمد وعين أفريقية والية من أعين بن هرثمة اعفى قد الرشيد هارون  الخليفة وكان    

 .  هـ81 سنة القيروان على
 الجند فأغظب ، السيرة وفساد الخلق سوء من عنه عرف لما تماما   العكي أخفق إذ ، موفق غير االختيار وكان

 وال صقلية في البيزنطيين هادن حين القيروان أهل كرهه أن الى أدى مما ، معاملتهم وإساءة أرزاقهم قطع بسبب
 . إليهم والسالح والجلود النحاس من البالد موارد أرسال على ودأب طفهم

 فناصب ، الموت حتى بالسياط بالضرب القيروان فقهاء أحد راشد بن للبهلول تعرض عندما له كرههم وزاد 
 . العداء المالكية فقهاء

 المشكالت أذهلته الذي أفريقية والي العكي ابن كرهوا الذين الناس ود كسب من األغلب بن إبراهيم تمكن وقد
 بن هرثمة حسن أ بعد العباسية الخالفة لدى طيبة بسمعة يتمتع األغلب ابن كان فقد ، فيها السياسية واالضطرابات

.  المغرب بالد في  العباسيين شرعية عن كمدافع الرشيد هارون  الخليفة نظر في صورته السابق أفريقية والي أعين
 . هـ184 عام من المحرم في أفريقية بوالية العهد الرشيد له فكتب له الرعية وحب ، للخالفة واخالصه بكفايته واشاد
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 االسمي الخالفة وجود على حفاظا   العباسية الخالفة من بإرادة أفريقية على واليا   األغلب بن ابراهيم صار وهكذا
 . للخليفة والدعاء الخطبة سوى  المغرب في لهم يبق لم إذ ، العربي المغرب في

 ؟ إفريقية األغلب بن إبراهيم تولي العباسية الخالفة جعلت التي الدوافع هي ما:  هنا والسؤال
 العصر في اإلسالمية العربية الدولة فحدود ، السبب هي المشرق  في الخالفة مشكالت تكن لم الحقيقة 

 وأثاروا الخزر تآمر أن وبعد الجزية له دفعوا الذين البيزنطيين جانب الرشيد أمن أن بعد استقرت قد كانت العباسي
 بثقة يحظون  الحين ذلك حتى اليزالون  كانوا والبرامكة. عناء دون  للطاعة أذعنوا هـ183 سنة أرمينية في المتاعب

 .الرشيد
 تصفية الى ترمي كانت التي الرشيد بسياسة يتعلق األمر أن مفاده برأي ، مؤنس حسين الدكتور ويذهب    
 من وخرجت المتوسط البحر شؤون  من يدها الخالفة نفضت أن بعد اإلسالمية العربية الدولة من الغربي الجناح
 . ميدانه

 ، حدث فيما المالي إبراهيم عرض وهو ، األغلبية الدولة لقيام مباشرا   سببا   ، إسماعيل محمود الدكتور ينفي فيما
 ، سنويا   للخالفة بدفعها إبراهيم تعهد التي األموال هذه اضعاف على يزيد ال مما الشعراء أحد منح قد الرشيد أن إذ

 . المنصور أيام عليه كانت مما بكثير أحسن كانت الرشيد عهد في للخالفة المالية الحالة أن في شك من ليس بل
 : هو الدافع يكون  أن يمكن ذلك ومن 

 . العباسية الخالقة نفوذ عن واألقصى األوسط المغربين انسالخ ــ1  
 توحيد في يطمعون  كانوا فاألدارسة ، أفريقية في الخالفة نفوذ على بالقضاء وتهديدها األدارسة إمارة قيام ــ2
 . واحدة دولة ظل في والمشرق  المغرب
 . القيروان والة على مستمرا   خطرا   وتشكيلهم افريقية في الجند فتن تفاقم كذلك ــ3

 على والعمل لها باإلخالص ماضيه يشهد وال   الى افريقية في األمور زمام تسليم الى الخالفة دفع ذلك كل
 . فقط أسميا   كان وإن حتى العربي المغرب في نفوذها وتثبيت نصرتها
 موالية أسرة تكون  أن أرادت المغرب في السيئة االوضاع مواجهة في فشلها بعد العباسية الخالفة أن ويبدو    

 . ذلك عن هي تنأى لكي األعباء وتتحمل الجزء هذا في لها
 األغلب بن إبراهيم وكان ، افريقية في نفوذ من لها تبقى ما على الحفاظ على حريصة الخالفة وكانت هذا

 وبفضل ، مرموقة مكانة من إليه وصل ما بفضل اآلمال هذه تحققت وقد.  وراثي ُملك بتأسيس الظفر أمل يراوده
 رحيل بعد أفريقية في الواضح الدور تلعب شخصية كأقوى  السياسي المسرح على الظهور من مكنه الذي الزاب جيش
 . الذاتي االستقالل في أمانيهم لهم يحقق كقائد البربرية تعلق عن فضال   هذا ، أعين بن هرثمة
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) سنة أفريقية على واليا   بتثبيته وموافقته الرشيد هارون  الخليفة عهد على األغلب ابن حصل ذلك مقابل في    
 . للعباسيين األسمية والتبعية السياسي بالوالء تدين وراثية إمارة بتأسيس له االقرار ثم ومن ،( هـ184

 :  األغالبة إمارة إعالن
 اتخذ ثم ، األغلبية لإلمارة عاصمة إياها ، إعالنه القيروان وصوله بعد األغلب بن إبراهيم أتخذه أمر أول    

 مدينة وهي ، جديدة مدينة بناء هو ووالئه وإخالصه ، العباسية الخالفة تجاه التزامه مدى على ليدلل أخرى  خطوة
 ( .هـ184)  سنة ببنائها شرع إذ ، العباسية أسماها القيروان جنوب وموقعها ، المتوسط األبيض القصر

 الذين السود الخاص حرسه من آالف خمسة فيها اسكن إذ ، ولحاشيته له مقرا   العباسية مدينة من أتخذ لقد
 . وحمايته لخدمته بهم جيء

 والخصوم الجند ومؤامرات االضطرابات بكثرة عرفت التي القيروان عن االبتعاد بذلك أراد األغلب ابن أن يبدو 
 . فيها

 ثم ، وميادينها سكناها ودور السكة ودار بالدواوين وُأحيط الجامع والمسجد اإلمارة دار وسطها بنى وقد هذا 
 .  منيعة حصينة بأسوار أحاطها

 من واتبع والحصون  القالع بنى إذ ، الخارجية األخطار مواجهة في جهدا   يدخر لم األغلب ابن أن والحق
 . األزمات ولم الحكم في االستمرار له كفل ما الوسائل
 وإن جديدة إمارة يقيم أن استطاع وذكاء ، وتقوى  وشجاعة كفاية من به تمتع ما بفضل األغلب ابن إبراهيم أن

 ليسهموا لخلفائه وتسليمها عليها والحفاظ استطاعته قدر كافة مشكالتها على ويقضي ، دعائمها يوطد أن له يقدر لم
 . دعائمها وتوطيد كيتنها تثبيت في بدورهم

 األغالبة إمارة استقرار
 واجهته التي المشكالت جميع على القضاء يستطع لم وإن ، قائمة دولة لخلفائه األغلب بن إبراهيم هيأ لقد    

 . الدولة تلك على يحافظ أن من تمكن أنه إال ،
 الى مسرعا   عاد حتى ، أبيه وفاة ينبأ إبراهيم بن هللا عبد العباس أبو علم وعندما بذلها التي الجهود خلفاؤه وتابع

 هللا عبد أبنه الى عهد قد األغلب بن إبراهيم وكان.  ـ(ه196) سنة صفر في وذلك ، اإلمارة مهام وتسلم القيروان
 . اإلمارة لتقلد فعاد ، بطرابلس البربر من مجموعات يواجه هللا عبد كان إذ ، أخيه يبايع أن هللا زيادة وأمر

 إمارة في واالستقرار بالهدوء عهده واتسم( هـ201ــ196) سنوات خنس لمدة اإلمارة هللا عبد العباس أبو تولى    
ف   لكنه ، األجزاء متكاملة  ونكل ، هللا زيادة الصغير أخيه بأذالله ُعر ف إذ ، ورعيته ُأسرته من مكروها   بأنه ُوص 

 الرعية من لذلك فكره ، الفقهاء نصائح يسمع ولم ، الضرائب وأ خذه الناس من المال جمع في تجبر كما ، بأصحابه
 (ه201) سنة من الحجة ذي في توفي حتى واليته مدة طوال
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 . اإلمارة لبناء بذلها التي إبراهيم أبيه جهود الى يعود األغلبية اإلمارة شهدته الذي االستقرار أن ويبدو    
 وقد ،( هـ201) سنة الحجة ذي من أخيه موت بعد األغالبة إلمارة أميرا   األغلب بن إبراهيم بن هللا زيادة وبويع

 والعطاء والهبات المنح بذل سياسة تفلح ولم ، العباس أبو أخوه خلفها التي والمتاعب األعباء من ثقيلة تركة ورث
 كسب لغرض اإلمارة بمناصب االغراء سياسة تفلح لم إذ, أمرائها لسياسة نظرا   األغالبة إمارة القيروان فقهاء وكره

 لرأيهم الناس وسماع مكانتهم لعلو ، اإلمارة على خطرا   يشكلون  وبدأوا ، المغريات لهذه االنصياع ورفضوا ، ودهم
  العسكرية القدرة حيث من األغالبة أمراء أفضل من كان إبراهيم بن هللا زيادة نرى  اآلخر الجانب ومن.  واتباعهم

 ومراكز القصور بنى إذ ، المعمارية للفنون  ومحبا  .  العلمية لجهودهم مقدرا   للعلماء محبا   ايضا   وكان ، والسياسية
 بالفنون  المزود اإلسالمي العربي لألسطول نواة  أسس وايضا   ، وسوسة وتونس والعباسية القيروان مدن في الثقافة

 بسلسلة فقام.  المتوسط البحر حوض في نفوذهم توسيع الى تهدف كانت سياستهم ألن ، العسكرية والمعدات الحربية
 . البحرية الحمالت من

 نكل إذ اإلمارة سلطة على خرجت التي الثورات األول هللا زيادة واجه ، سيطرته وبسط نفوذه ومد قوته ولتعزيز
 ــ:منها ، بأصحابها

 األمير يقظة ال لو يده في تسقط أن وكادت باجة مدينة حاصر إذ( هـ207) سنة في سهل بن زياد ثورة ــ1
 . بالفشل وباءت الثورة هذه على فقضى.  عليه للقضاء لجيشه وإعداده
 ، حولها وما القصرين على وسيطر ،( هـ208) سنة القصر مدينة حاكم القيسي معاوية بن عمر ثورة ــ2
 . وولديه هو فقتله به األمير ظفر أن إلى تمرده في واستمر
 وقد ، تونس في( هـ209) سنة في بثورة الطنبذي منصور خرج ، وولديه معاوية بن بعمرو التنكيل وبعد ــ3
 قواعد ثورته هزت ولذلك ، اإلمارة الغتصاب لنفسه فحشدهم وعليه وحقدهم لألمير الجند كره هذا الطنبذي استغل
 . السكة ضرب بأنه وقيل ، وقابس الساحل باستثناء كلها أفريقية على وسيطر اإلمارة

 من هللا زيادة وتمكن.  أمره عن قادته وخرج ، هذا الطنبذي معسكر انقسام بسبب اهدافها الثورة هذه تحقق ولم
 موت بعد وتزعمهم الجند حوله والتفت نافع، بن عامر القائد يد على الطنبذي اغتيل حتى بلدا   بلدا   البالد استعادة

 ، هـ214 عام هذا نافع بن عامر موت بعد إال هللا لزيادة الجو يصف ولم اإلمارة مواجهة في دوره وأخذ ، الطنبذي
 . أفريقية في للحرب نهاية وضعت موته وفي

 
 : األول هللا زيادة لألمير الحضارية اإلنجازات

 . واألدب والعمارة بالفنون  شغف إذ ، وتشييد بناء رجل كان ــ1
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 أم أصاب دنانير ثمانية وجعله حبا   الُعشر قطع الذي هللا عبد أخيه بدأه  ما أبطل ، االقتصادي المجال ففي ــ2
 . يصب لم

 . اإلمارة جيش في لوائه تحت فانضووا البربر والء كسب في نجح ــ3
 على وقصره القضاء بمنصب فاهتم ، العداء اإلمارة يناصبون  كانوا أن بعد ثقتهم وكسب الفقهاء استمال ــ4

 . المالكية فقهاء
 من كثيرا   يغير أن دون  هـ222 عام القيروان في عقبة سيدي مسجد بناء وأعاد ، والربط المساجد ببناء قام ــ5
 هندسته شهرة وامتدت ، المعاصرين إعجاب أثارت رائعة فنية آية فصار تجميله في بالغ انه حتى ، حدوده أو نظامه

 التي سياسته مظاهر من وعدت ، الربيع أبي وقنطرة سوسة رباط بتشييد قام كما.  البيزنطيين مسامع إلى وزخرفته
 . الفقهاء ارضاء طريق عن الناس من يكسب جعلته

 هدفا   التاريخ ذلك منذ الجزيرة واصبحت هـ212سنة صقلية جزيرة فتح في شروعه العسكري  الجانب وفي ــ6
 . التجارية للحمالت
 باالستقرار عهودهم تميزت األمراء من عدد( هـ223)سنة األول هللا زيادة وفاة بعد األغالبة إمارة وحكم هذا
 والثوار والمناوئين المعارضين من المتأتية األخطاء لدفع قوتهم كرسوا األوائل فاألمراء ، طبيعي أمر وذلك ، والهدوء
 اإلصالح على تقوم داخلية سياسه بانتهاج وتوطيدها متينة أسس على اإلمارة دعائم وارساء ، المتمردين والجند

 . مصالحها وتحقيق الرعية وإرضاء
 مواصلة. األول هللا زيادة بعد اإلمارة حكموا الذين األمراء هؤالء به تمتع الذي والنفوذ القوة دالئل ومن    
 شادوا إذ ، العمراني بالجانب اهتمامهم كذلك ، األخرى  المتوسط البحر وجزر صقلية جزيرة على البحرية هيمنتهم

 للخالفة والتبعية بالعهد االلتزام عن تعبيرا   هذه وكانت. تاهرت مدينة من بالقرب ـ(ه227)سنة العباسية مدينة
 . بغداد في العباسية

 الجامع الفتح مسجد فيها وبنى( هـ263)سنة رقادة مدينة( هـ289ــ261)أحمد بن إبراهيم األمير وأنشأ
 من إليها انتقلوا أن بعد األغلب لبني ملك دار وغدت والفنادق والحمامات باألسواق وعمرت ، وقصورا   ،(ه264)سنة

 . والحضارة والعلم التجارة مراكز من مهما   مركزا   الزمن بمرور المدينة هذه وصارت.  العباسية
 لهم كقاعدة القيروان بمدينة احتفظوا إنهم إال المدن وبنائهم العمارة مجال في توسعهم من الرغم وعلى    

 تطورها أوج إلى وصلت بل.  مهم وحضاري  واقتصادي سياسي كمركز بدورها واحتفظت ، للمغرب وعاصمة
 . االقتصادي وازدهارها واالجتماعي الثقافي وتقدمها العمراني وتوسعها

 التقدم ذلك اهمية عن واضحا   تصورا   تعطي بما األغالبة عهد على المعمارية ومنشآتها القيروان خطط وتشير 
 كيلو ثالثة على يزيد ما ؟أي ، وثلث ميلين بلغ قد( السماط)المسمى األعظم شارعها طول أن فيذكر.  شهدته الذي
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 بالمدينة االهتمام هذا ويعود.  فيها المصالح وتشابك مرافقها وازدياد وضخامتها توسعها دليل وهذا ، ونصف مترات
 . المغرب في الرئيسة المواصالت لطرق  كمحطة الجغرافي وموقعها السياسي مركزها إلى األغالبة قبل من

 
 

 


